Most a VELUX
tetőablak a nyerő!
2020. március 30 – május 30.
* Standard vagy Standard Plus tetőablak és hozzátartozó
burkolókeret vásárlása esetén az akció további feltételei szerint

10 000 Ft
visszatérítés*

Mi a teendő?

Vásároljon Standard vagy Standard
Plus tetőtéri ablakokat bármilyen méretben a hozzájuk tartozó burkolókerettel/
beépítő készlettel 2020. március 30. és
május 30. között. (A számla kelte ebbe
az időszakba essen.)

2020. május 30-ig töltse ki
kérdőívünket és regisztráljon
• az akciós szórólapon és küldje be
postán „VELUX ablak akció” felirattal
VAGY
• online a weboldalunkon:
www.velux.hu/akciok
2020. augusztus 30-ig küldje be postán
az alábbi igazoló dokumentumokat
• a termékcsomagolásban található
beépítési tájékoztatót
ÉS
• az akciós termékek egy helyen, egy időben történt vásárlását igazoló számla
másolatát
A részvételi feltételek hiánytalan
teljesítését, a szükséges dokumentumok
beérkezését követő 15 munkanapon belül
visszaﬁzetünk Önnek akciós tetőtéri ablak
és burkolókeret páronként 10 000 Ft-ot.

www.velux.hu/akciok

+36 1 436 0601
VELUX Magyarország Kft.,
1031 Budapest, Zsóﬁa u. 1-3.
A borítékra írja rá: VELUX ablak akció

Nem éri meg kevesebbel beérni
Standard tetőtéri ablakok

Azoknak, akik alapablakot
akarnak a legkedvezőbb áron
Tetőablak cserélőknek és tetőtér-felújítóknak
ajánljuk.
 Kiváló hőszigetelés – 2-rétegű üveggel 1,3 W/m²K
ThermoTechnology™ szigetelőrendszer a széllel és a
hideg levegővel szemben
 Kényelmes napi használat, lakókomfort
Szellőzőnyílás a friss levegőért, zárt ablak esetén is
Könnyű tisztítás, a szárny 180°-ban körbefordítható

Standard Plus tetőtéri ablakok

Azoknak, akik a kiváló minőséget
hosszú távra keresik
Minden új tetőbe ajánljuk (új építésű házba,
felújított tetőbe), de ablakcserélőknek is jó
szolgálatot tesz.
 Energiahatékony – 3-rétegű üveggel 1,1 W/m²K
Kisebb hőveszteség, fűtési költség megtakarítás
 Fokozott hangszigetelés – 32 dB
Kizárja a külső utcai zajokat

Milyen anyagból legyen a tetőtéri ablak? Ön dönt!

Színtelen lakkozású fa

100% karbantartásmentes
műanyag bevonatú fa

Hol legyen a tetőtéri ablakon a kilincs? Ön dönt!

Felső kilincs (ablak alja
padlótól 80-130 cm)

Alsó kilincs (ablak alja
padlótól 130-150 cm)

ADATLAP
Kérjük, hogy az adatlapot hiánytalanul, nyomtatott
betűvel és olvashatóan töltse ki a pénzvisszatérítés
pontossága érdekében.
A visszaﬁzetést

■
■

postai kiﬁzetési utalvánnyal
átutalással az alábbi bankszámlaszámra
kérem:
Bankszámlaszám (banki átutalás esetén adja meg)

Név

Értesítési cím (irányítószám, város)

(utca házszám)

E-mail cím

Telefon

A VELUX Magyarország Kft. az adatlapon beküldött vagy a
regisztrációs felületen rögzített személyes adatokat az akciós
szabályzatban, mint általános szerződési feltételekben vállalt
kötelezettségek teljesítése, a pénzvisszatérítés teljesítése
céljából kezeli.
Az adatkezelési tájékoztatót
(www.velux.hu/akciok/adatvedelem) elolvastam és
tudomásul vettem annak rendelkezéseit.

■

Igen

Hozzájárulok ahhoz, hogy a VELUX Magyarország Kft. a
fogyasztói pénzvisszatérítés kampánnyal kapcsolatban az
itt megadott személyes adataimat, a pénzvisszatérítéssel
kapcsolatos dokumentáció és a pénzvisszatérítés
eljuttatása céljából kezelje.

■

Igen

Hozzájárulok ahhoz, hogy a VELUX Magyarország Kft. a
megadott email címem marketing célú tájékoztatókat
tartalmazó elektronikus levelek küldésére felhasználja

■
Aláírás

Igen

■

Nem

KÉRDŐÍV (1. oldal)
A pénzvisszatérítés feltétele a kérdőív
hiánytalan kitöltése
Milyen célra vásárolta a tetőtéri ablako(ka)t?
■ Új építésű házba kerül beépítésre
■ Meglévő házban a padlásból tetőteret alakítunk ki
■ Felújítom a meglévő tetőteremet
■ Csak tetőablakcserét végzek
Hány tetőtéri ablak van/lesz a házban/lakásban?
■ 1-2
■ 3-5
■ 6-9
■ 10-nél több
Milyen helyiségekbe és milyen magasságba kerülnek/
kerültek a tetőtéri ablakok?
Több választ is megjelölhet.
■ Hálószobába – kézzel elérem a kilincset
■ hálószobába – kézzel nem érem el a kilincset
■ Gyerekszobába – kézzel elérem a kilincset
■ Gyerekszobába – kézzel nem érem el a kilincset
■ Fürdőszobába – kézzel elérem a kilincset
■ Fürdőszobába – kézzel nem érem el a kilincset
■ Nappaliba – kézzel elérem a kilincset
■ Nappaliba – kézzel nem érem el a kilincset
■ Konyha-étkezőbe – kézzel elérem a kilincset
■ Konyha-étkezőbe – kézzel nem érem el a kilincset
■ Lépcsőházba – kézzel elérem a kilincset
■ Lépcsőházba – kézzel nem érem el a kilincset

■

Egyéb, éspedig: …………………………………………………………....…….
– kézzel elérem a kilincset

■

Egyéb, éspedig: ……………………………………………………….....………
– kézzel nem érem el a kilincset

Mennyi idő telt el a tetőtéri ablak vásárlás igényének
felmerülése és a tényleges vásárlás időpontja között?
■ <1 hónap
■ 1-2 hónap
■ 3-6 hónap
■ 6-12 hónap
■ több mint 1 év
Az ablak vásárlásánál önmaga döntött, vagy a megfelelő
termék kiválasztásához kapott/kért segítséget?
Több választ is megjelölhet.
■ Önmagam választottam az ablakot/ablakokat, nem volt
szükségem segítségre/tanácsra.
■ A VELUX ügyfélszolgálata adott segítséget/tanácsot.
■ A VELUX kereskedő partnere segített a választásban/adott
tanácsokat.
■ Beépítőtől/ácstól kaptam segítséget/tanácsot a
választáshoz.

Fordítson és töltse ki a kérdőív következő oldalát is.

KÉRDŐÍV
(2. oldal)

A pénzvisszatérítés feltétele a kérdőív
hiánytalan kitöltése
Azért vásároltam VELUX tetőtéri ablakot, mert…

■
■
■
■

a pénzvisszatérítés összegével kedvezően alakult az ablak
ára. Máskülönben most nem, csak később vásároltam volna.
mindenképp ilyen ablakot akartam.
A pénzvisszatérítés nem befolyásolt.
a pénzvisszatérítés összegével kedvezően alakult az ablak ára.
Máskülönben más márkájú ablakot vásároltam volna.
a pénzvisszatérítés miatt több tetőtéri ablakot tudtam
vásárolni, mint terveztem.

Honnan értesült az akcióról? Több választ is megjelölhet.

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Óriásplakáton láttam
Rádióban hallottam
Google keresőben láttam
Interneten láttam
Közösségi médiában (Facebook, YouTube) láttam
velux.hu weboldalon láttam
Építőanyag-kereskedésben láttam
Az építőanyag-kereskedő tájékoztatott
Kivitelező/ablakbeépítő tájékoztatott

■

Egyéb, mégpedig: …………………….………………………………………

Kérjük, adja meg annak a vállalkozónak a cégnevét
(kivitelező vagy beépítő), amely a tetőtéri ablakai
beépítését végezte/végzi.
……………………………………………………………………………………………............
Ha még nem tudja, hagyja üresen.
Mikor tervezi a VELUX árnyékolók vásárlását az akcióban
vásárolt tetőtéri ablak(ok)ra?

■
■
■
■
■
■

Az akciós tetőtéri ablakkal együtt megvásároltam.
Még a nyári meleg előtt tervezem.
Még az idén tervezem.
Két éven belül tervezem.
Öt éven belül tervezem.
Egyáltalán nem tervezem.

Ön hány éves?

HH

Fordítson és töltse ki a kérdőív következő oldalát is.
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